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Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wall Street: Στο «απόλυτο χάος» οι αναλυτές – Πιο «μπερδεμένοι» από
κάθε άλλη φορά
Με επτά συναπτές εβδομάδες απωλειών για τις αμερικανικές μετοχές και με μία bear market που αποφεύχθηκε μόλις την τελευταία στιγμή, κάθε πρόβλεψη πλέον για τη Wall Street έχει γίνει τόσο δύσκολη
όσο ήταν στη διάρκεια της κορύφωσης του κορωνοϊού.
Όπως αναφέρει το Bloomberg σε άρθρο του, μπορεί το σημερινό επεισόδιο να μην χαρακτηρίζεται από το πανδημικό σοκ, όμως εμπεριέχει μία σειρά από αλληλένδετους και απρόβλεπτους παράγοντες.
Πρώτος και κυριότερος είναι η Fed και ακολουθεί ο πόλεμος, οι ταραχώδεις αλυσίδες εφοδιασμού και τις αποτιμήσεις των μετοχών που ήταν πρόσφατα σε υψηλά δύο δεκαετιών.
Το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη απόκλιση στις προβλέψεις των αναλυτών. Αφού άλλοι έξι στρατηγοί αναλυτές αναθεώρησαν επί τα χείρω τις εκτιμήσεις τους για το τέλος του έτους για τον S&P 500, το
χάσμα μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης πρόβλεψης βρίσκεται στο 37%. Αυτή η μεγάλη απόκλιση επικράτησε μόνο μια άλλη φορά την τελευταία δεκαετία: αμέσως μετά το ταραχώδες sell off του
Μαρτίου 2020.
H κίνηση των μετοχών της Παρασκευής είναι δύσκολο να ερμηνευθεί. Ο S&P 500 υποχώρησε έως 2,3%, μπαίνοντας για λίγο στη bear market με πτώση άνω του 20% για να επιστρέψουν όμως οι αγοραστές
στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης και να περιορίσουν τις απώλειες του δείκτη στο 18,7% από το ιστορικό υψηλό της 3ης Ιανουαρίου.

Πόσο άσχημα μπορεί να γίνουν τα πράγματα; Για τους σκεπτικιστές, μία ύφεση είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της «μάχης» της Fed κατά του πληθωρισμού. Για τους αισιόδοξους, υπάρχουν ελπίδες η Fed να
καταφέρει να φθάσει στο στόχο της. Οι χρηματοοικονομικές συνθήκες γίνονται πιο αυστηρές με τον ταχύτερο ρυθμό από τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων του 1987.
«Η φύση της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική, όμως η δουλειά των στρατηγικών αναλυτών της Wall Street δεν είναι πιο εύκολη σήμερα απ΄ό,τι ήταν στη διάρκεια της
πανδημίας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιότητα για το πού οδεύει η οικονομία. Άλλοι κάνουν λόγο για ύφεση, άλλοι για ομαλή προσγείωση και άλλοι για μία κατάσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο»,
αναφέρει ο Κουίνκι Κρόσμπι, στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial.

«Κάνω αυτή τη δουλειά 39 χρόνια και αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η κατάσταση μοιάζει με αυτή του 2009, μοιάζει με αυτή του 1994, μοιάζει με αυτή του τέταρτου τριμήνου του 2018. Εάν
ερμηνεύσεις τα πράγματα αρνητικά, μπορεί να χάσεις το ράλι», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο Μάρτιος του 2009 σηματοδότησε την απαρχή μίας παρατεταμένης bull market που γεννήθηκε μέσα από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Το 1994, η Fed άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια και κατάφερε να
αποφύγει την ύφεση. Και στα τέλη του 2018, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ σταμάτησε τις επιτοκιακές αυξήσεις και άρχισε τη νομισματική χαλάρωση το αμέσως επόμενο έτος.

Προς το παρόν, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για την «αιμορραγία» της αγοράς. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν έχουν
εγκαταλείψει την ελπίδα τους ότι η Fed θα παρέμβει σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν. Στην πιο πρόσφατη έρευνα της Bank of America
Corp., οι διαχειριστές κεφαλαίου περίμεναν ότι θα ξεκινήσει όταν ο S&P 500 πέσει στις 3.529, ένα επίπεδο που είναι 9,5% κάτω από το κλείσιμο της
Παρασκευής.
Πηγή: Bloomberg
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HSBC: Φύγετε μακριά από τις μετοχές – Πότε να επιστρέψετε και γιατί

Αποχωρήστε
/ από τις θέσεις σας σε μετοχές και επιστρέψτε στις αγορές αργότερα μέσα στο έτος, συμβουλεύει η
HSBC τους επενδυτές, καθώς οι κίνδυνοι έχουν ενισχυθεί. Όλοι οι θεμελιώδεις δείκτες της HSBC υποδηλώνουν
επιβράδυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο και ως εκ τούτου παραμένει underweight στις
μετοχές και τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων, ενώ διατηρεί την overweight στάση στα κρατικά
ομόλογα των ανεπτυγμένων αγορών και τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας. Παράλληλα, μειώνει τον
στόχο για το τέλος του έτους για τον S&P 500 στις 4.450 μονάδες (από 4.900 μονάδες πριν), δεδομένης της
ενίσχυσης των αντίθετων ανέμων στις αποτιμήσεις.
Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η βρετανική τράπεζα στην ανάλυση της (την έκθεση παρουσιάζει η Ελευθερία
Κούρταλη στο capital.gr), όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες της συνεχίζουν να είναι αρνητικοί. Δύο πράγματα
είναι κομβικά:
1. Οι δείκτες της δείχνουν μια σοβαρή επιβράδυνση της παγκόσμιας αναπτυξιακής δυναμικής το β’ και το γ’
τρίμηνο. Αυτό δεν αποτελεί story του 2023, αλλά του "σήμερα".
2. Ποιοι είναι οι κύριοι οδηγοί; Η HSBC βλέπει ένα πλήθος αρνητικών παραγόντων μέχρι το τέλος του τρίτου
τριμήνου/αρχές του τέταρτου τριμήνου που οδηγούν στην επιβράδυνση της δραστηριότητας.

Η άνοδος των τιμών από πέρυσι και εν μέρει φέτος συνεχίζει να οδηγεί σε χαμηλότερους οικονομικούς δείκτες
και δείκτες κλίματος.
Η αυστηροποίηση των οικονομικών συνθηκών τους τελευταίους μήνες υποδηλώνει επίσης ότι ο δείκτης ISM
θα βρεθεί κάτω από το επίπεδο του 50. Είτε η σύσφιξη αυτή προέρχεται από την πτώση των μετοχών, τα
ευρύτερα πιστωτικά spreads ή τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική – είναι σαφές ότι μια
τέτοια επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών παίζει καθοριστικό ρόλο για την τροχιά του
μακροοικονομικού σκηνικού (και πολύ περισσότερο από ότι κατά το σκάσιμο της φούσκας του dot-com).

Συνέχεια…
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Η επιθετική στάση των κεντρικών τραπεζών δεν είναι θετική για την ανάπτυξη – στην πραγματικότητα ο
απότομος κύκλος αύξησης των επιτοκίων παγκοσμίως είναι πιθανό να επιδεινώσει περαιτέρω την
επιβράδυνση, όωπς σημειώνει η HSBC.
Ωστόσο, τίθεται το εξής ερώτημα: οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες – κυρίως η Fed – θα αντιδράσουν στα
δεδομένα επιβράδυνσης της δραστηριότητας το καλοκαίρι;
Η HSBC πιστεύει ότι αυτό είναι πολύ απίθανο, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου ο πληθωρισμός του κλάδου των
υπηρεσιών θα παραμείνει υψηλός τους επόμενους μήνες, αναγκάζοντας τη Fed να προχωρήσει σε ουδέτερη
στάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν υποτιμηθεί
Ο πρόσθετος "πονοκέφαλος" είναι ότι αυτή τη φορά δεν αντιμετωπίζουμε μόνο μια δυνητικά σοβαρή
επιβράδυνση της δυναμικής ανάπτυξης, εξηγει η τράπεζα. Ένα σοκ στα πραγματικά επιτόκια έχει επίσης
ταρακουνίσει τις αγορές και την οικονομία, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Από την άποψη της αγοράς, αυτό το κρίσιμο
συνεπώς ερώτημα είναι : το σοκ ανάπτυξης ή το σοκ των πραγματικών επιτοκίων θα είναι ο κύριος "μοχλός"
των αγορών τους επόμενους μήνες;
Κατά την άποψη της HSBC, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν υποτιμηθεί μέχρι στιγμής. Με άλλα λόγια,
πιστεύει ότι τους επόμενους δύο μήνες θα δούμε το σοκ ανάπτυξης να κυριαρχεί του σοκ των πραγματικών
επιτοκίων. Μέρος αυτού οφείλεται στο ότι οι κίνδυνοι ανάπτυξης έχουν ληφθεί ελάχιστα υπόψη μέχρι στιγμής.
Ουσιαστικά, οι αναθεωρήσεις κερδών ξεπέρασαν το 50% στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό
οφείλεται περισσότερο σε κυκλικούς τομείς παρά σε αμυντικούς τομείς – παρά τις σαφείς ενδείξεις της
επιβράδυνσης της δραστηριότητας που βλέπουμε.
Ένας άλλος παράγοντας είναι επειδή όσο υψηλότερα είναι τα πραγματικά επιτόκια, τόσο περισσότερο θα
επιβαρύνονται οι αποτιμήσεις των μετοχών. Έτσι, οι οικονομικές συνθήκες θα "σφίξουν" ακόμη περισσότερο,
και τελικά αυτό θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους για την ανάπτυξη. Με τη σειρά του, αυτό
θέτει ένα "όριο" στο πόσο γρήγορα μπορούν να κινηθούν οι κεντρικές τράπεζες χωρίς να προκαλέσουν πλήρη
ύφεση και ακόμη πιο σοβαρό sell-off στα risk assets.
Συνέχεια,..
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Underweight στις μετοχές - Πού θα φτάσει ο S&P 500
Συνολικά, λοιπόν, η HSBC συνεχίζει να τηρεί αμυντική στάση και είναι underweight στις μετοχές και τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων, και overweight στα κρατικά
ομόλογα των ανεπτυγμένων αγορών και τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας. Διατηρεί την underweight στάση της στα ομόλογα της περιφέρειας της ευρωζώνης έναντι
του πυρήνα και μειώνει σε ουδέτερη τη στάση της για τα ιαπωνικά ομόλογα και αναβαθμίζει σε overweight τη στάση της για τα βρετανικά κρατικά ομόλογα. Στις μετοχές,
είναι underweight στις κυκλικές περιοχές της ευρωζώνης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας έναντι των ΗΠΑ και προτιμά τις Αναδυόμενες Αγορές κατά τους
επόμενους μήνες,
Όλα παραπάνω σημαίνουν επίσης ότι οι μετοχές είναι απίθανο να ανακτήσουν πλήρως τις απώλειες που σημειώνουν από τις αρχές του έτους. Έτσι, αναθεωρεί την πρόβλεψή
της για τον S&P 500 στα τέλη του 2022 στις 4.450 μονάδες από 4.900 μονάδες πριν, και σε αυτό το περιβάλλον, εξακολουθεί να προτιμά τις αμυντικές μετοχές.
Το "σήμα" για επιστροφή
"Δεδομένης αυτής της αρκετά ζοφερής προοπτικής, πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε ποια είναι τα σημάδια που παρακολουθούμε για να επιστρέψουμε στα risk assets",
επισημαίνει η HSBC.
Από την πλευρά των θεμελιωδών μεγεθών, υπάρχει σειρά από λόγους που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τα πράγματα προς το καλύτερο για τα risk assets. Αυτά
περιλαμβάνουν χαμηλότερο δολάριο ΗΠΑ, περισσότερα μέτρα τόνωσης στην Κίνα, θετικές εκπλήξεις στην οικονομική δραστηριότητα, χαμηλότερες προσδοκίες ανάπτυξης
και μια παύση στις αυξήσεις των επιτοκίων. Ωστόσο, αυτά είναι απίθανο να έρθουν πριν από το τέταρτο τρίμηνο, όπως καταλήγει η βρετανική τράπεζα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Οι τράπεζες κατέρρευσαν το 2008 – Το ίδιο πρόκειται να συμβεί και στο
διατροφικό μας σύστημα”
Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες κρούουν μανιωδώς τον κώδωνα του κινδύνου, που οι κυβερνήσεις αρνούνται να ακούσουν: το παγκόσμιο διατροφικό σύστημα αρχίζει να
μοιάζει με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα πριν από το 2008.
Ενώ η χρηματοπιστωτική κατάρρευση θα ήταν καταστροφική για την ανθρώπινη ευημερία, η πιθανή κατάρρευση του διατροφικού συστήματος δεν αντέχει ούτε στη σκέψη.
Ωστόσο, οι ενδείξεις ότι κάτι πάει πολύ στραβά κλιμακώνονται με ταχείς ρυθμούς. Η τρέχουσα άνοδος των τιμών των τροφίμων μοιάζει με το τελευταίο σημάδι συστημικής
αστάθειας.
Πολλοί υποθέτουν, γράφει ο George Monbiot σε άρθρο του στον Guardian, ότι η επισιτιστική κρίση προκλήθηκε από τον συνδυασμό της πανδημίας και της εισβολής στην
Ουκρανία. Ενώ αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες, επιδεινώνουν ένα υποκείμενο πρόβλημα. Για χρόνια, φαινόταν ότι η πείνα οδεύει προς εξαφάνιση. Ο αριθμός των
υποσιτιζόμενων ανθρώπων μειώθηκε από 811 εκατομμύρια το 2005, σε 607 εκατομμύρια το 2014. Αλλά το 2015, η τάση άρχισε να αντιστρέφεται. Από τότε, η πείνα αυξάνεται:
στα 650 εκατομμύρια το 2019 και επιστρέφει στα 811 εκατομμύρια το 2020. Το τρέχον έτος είναι πιθανό να είναι πολύ χειρότερο.
Τώρα ετοιμαστείτε για τα πραγματικά άσχημα νέα: αυτό συνέβη σε μια εποχή μεγάλης αφθονίας, τονίζει ο αθρογράφος. Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων αυξάνεται σταθερά
για περισσότερο από μισό αιώνα, ξεπερνώντας άνετα την αύξηση του πληθυσμού. Πέρυσι, η παγκόσμια συγκομιδή σιταριού ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. Το εκπληκτικό είναι
ότι ο αριθμός των υποσιτιζόμενων ανθρώπων άρχισε να αυξάνεται ακριβώς τη στιγμή που οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων άρχισαν να πέφτουν. Το 2014, όταν λιγότεροι
άνθρωποι πεινούσαν από ποτέ άλλοτε, ο παγκόσμιος δείκτης τιμών τροφίμων ήταν 115 μονάδες. Το 2015, έπεσε στις 93 μονάδες και παρέμεινε κάτω από τις 100 μονάδες μέχρι
το 2021.
Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Η άνοδος των τιμών των τροφίμων αποτελεί πλέον σημαντική κινητήρια δύναμη του πληθωρισμού, ο οποίος έφτασε
το 9% στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα. Τα τρόφιμα γίνονται απλησίαστα ακόμη και για πολλούς ανθρώπους στα πλούσια κράτη. Ο αντίκτυπος στις φτωχότερες
χώρες είναι πολύ χειρότερος.
Τι συμβαίνει, λοιπόν; τα τρόφιμα, όπως και η παγκόσμια χρηματοδότηση, είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, το οποίο αναπτύσσεται αυθόρμητα από δισεκατομμύρια
αλληλεπιδράσεις. Τα πολύπλοκα συστήματα έχουν αντιφατικές ιδιότητες. Είναι ανθεκτικά υπό ορισμένες συνθήκες, καθώς οι αυτο-οργανωτικές τους ιδιότητες τα
σταθεροποιούν. Όμως, καθώς η πίεση κλιμακώνεται, οι ίδιες αυτές ιδιότητες αρχίζουν να μεταδίδουν τους κραδασμούς μέσω του δικτύου. Πέρα από ένα ορισμένο σημείο, μια
μικρή διαταραχή μπορεί να οδηγήσει ολόκληρο το σύστημα πάνω από το κρίσιμο όριο, οπότε καταρρέει, ξαφνικά και ασταμάτητα.
Γνωρίζουμε πλέον αρκετά για τα συστήματα, ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε αν μπορεί να είναι ανθεκτικά ή εύθραυστα. Οι επιστήμονες αναπαριστούν τα πολύπλοκα
συστήματα ως ένα πλέγμα από κόμβους και συνδέσμους. Οι κόμβοι είναι σαν τους κόμπους σε ένα παλιομοδίτικο δίχτυ – οι σύνδεσμοι είναι οι χορδές που τους συνδέουν. Στο
σύστημα τροφίμων, οι κόμβοι περιλαμβάνουν τις εταιρείες που εμπορεύονται τα σιτηρά, τους σπόρους και τα γεωργικά χημικά, τους μεγάλους εξαγωγείς και εισαγωγείς και
τα λιμάνια από τα οποία περνούν τα τρόφιμα. Οι σύνδεσμοι είναι οι εμπορικές και θεσμικές τους σχέσεις.
Εάν οι κόμβοι συμπεριφέρονται με διάφορους τρόπους και οι δεσμοί μεταξύ τους είναι αδύναμοι, το σύστημα είναι πιθανό να είναι ανθεκτικό. Εάν ορισμένοι κόμβοι
κυριαρχούν, αρχίζουν να συμπεριφέρονται με παρόμοιους τρόπους και συνδέονται ισχυρά μεταξύ τους, το σύστημα είναι πιθανό να είναι εύθραυστο.
Κατά την προσέγγιση της κρίσης του 2008, οι μεγάλες τράπεζες ανέπτυξαν παρόμοιες στρατηγικές και παρόμοιους τρόπους διαχείρισης του κινδύνου, καθώς επεδίωκαν τις
ίδιες πηγές κέρδους. Συνδέθηκαν στενά μεταξύ τους, με τρόπους που οι ρυθμιστικές αρχές ελάχιστα κατανοούσαν. Όταν η Lehman Brothers χρεοκόπησε, υπήρχε ο κίνδυνος να
τους παρασύρει όλους.
Ιδού λοιπόν τι στέλνει κρύο… ιδρώτα, σημειώνει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος, σε όσους μελετούν το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια, όπως ακριβώς
και στα χρηματοοικονομικά κατά τη δεκαετία του 2000, οι βασικοί κόμβοι του συστήματος τροφίμων έχουν διογκωθεί, οι δεσμοί τους έχουν γίνει ισχυρότεροι, οι
επιχειρηματικές στρατηγικές έχουν συγκλίνει και συγχρονιστεί και τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συστημική κατάρρευση (πλεονασμός,
αρθρωτότητα, διακόπτες και εφεδρικά συστήματα) έχουν αφαιρεθεί, εκθέτοντας το σύστημα σε «παγκόσμια μεταδοτικά» σοκ.
Σύμφωνα με μια εκτίμηση, τέσσερις μόνο εταιρείες ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου σιτηρών. Οι ίδιες εταιρείες αγοράζουν σπόρους, χημικά, επεξεργασία,
συσκευασία, διανομή και λιανική πώληση. Μέσα σε 18 χρόνια, ο αριθμός των εμπορικών συνδέσεων μεταξύ των εξαγωγέων και των εισαγωγέων σιταριού και ρυζιού
διπλασιάστηκε. Τα έθνη πολώνονται τώρα σε σούπερ-εισαγωγείς και σούπερ-εξαγωγείς. Μεγάλο μέρος αυτού του εμπορίου διέρχεται από ευάλωτα σημεία, όπως τα τουρκικά
Στενά (που τώρα εμποδίζονται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία), τα κανάλια του Σουέζ και του Παναμά και τα Στενά του Ορμούζ, του Μπαμπέλ-Μαντέμπ και της
Μαλάκκα.
Μια από τις ταχύτερες πολιτισμικές αλλαγές στην ανθρώπινη ιστορία είναι η σύγκλιση προς μια «Παγκόσμια Πρότυπη Διατροφή». Ενώ η τροφή μας έχει γίνει τοπικά πιο
ποικιλόμορφη, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει λιγότερο ποικιλόμορφη. Μόλις τέσσερις καλλιέργειες – σιτάρι, ρύζι, αραβόσιτος και σόγια – αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60%
των θερμίδων που καλλιεργούν οι αγρότες. Η παραγωγή τους είναι πλέον ιδιαίτερα συγκεντρωμένη σε μια χούφτα έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Η Παγκόσμια Πρότυπη Διατροφή καλλιεργείται από την Παγκόσμια Πρότυπη Φάρμα, η οποία προμηθεύεται από τις ίδιες εταιρείες, με τα ίδια πακέτα σπόρων, χημικών και
μηχανημάτων, και είναι ευάλωτη στα ίδια περιβαλλοντικά σοκ.
Τώρα το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων πρέπει να επιβιώσει όχι μόνο από τις εσωτερικές του αδυναμίες, αλλά και από περιβαλλοντικές και πολιτικές διαταραχές που ενδέχεται
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για να δώσουμε ένα σημερινό παράδειγμα, στα μέσα Απριλίου, η ινδική κυβέρνηση πρότεινε ότι θα μπορούσε να καλύψει το έλλειμμα στις
παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μόλις ένα μήνα αργότερα, απαγόρευσε τις εξαγωγές σιταριού, αφού οι
καλλιέργειες συρρικνώθηκαν από έναν καταστροφικό καύσωνα.
Πρέπει επειγόντως να διαφοροποιήσουμε την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, τόσο γεωγραφικά όσο και σχετικά με τις καλλιέργειες και τις τεχνικές καλλιέργειας. Πρέπει να
σπάσουμε τον κλοιό των τεράστιων εταιρειών και των κερδοσκόπων. Πρέπει να δημιουργήσουμε εφεδρικά συστήματα, που θα παράγουν τρόφιμα με εντελώς διαφορετικά
μέσα. Πρέπει να εισάγουμε εφεδρική ικανότητα σε ένα σύστημα που απειλείται από την ίδια του την αποτελεσματικότητα.
Αν τόσοι πολλοί μπορούν να πεινάσουν σε μια εποχή πρωτοφανούς γενναιοδωρίας, οι συνέπειες της μεγάλης αποτυχίας των καλλιεργειών που θα μπορούσε να προκαλέσει η
περιβαλλοντική καταστροφή ξεπερνούν κάθε φαντασία. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει.
Πηγή: Guardian, in.gr
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Ίδιος και γνωστός ο μεγάλος στόχος και για τη νέα
εβδομάδα – H παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των
850 – 840 μονάδων, τις οποίες και πάλι κινδύνευσε
να χάσει η αγορά κατά το sell – off της
προηγούμενης Πέμπτης ….
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